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gula Peremišlį.

Dardaneliuose nuskan
dinta Anglijos laivas.

Italai trimis vietomis : :
: : įsiveržė į Austriją

Šis garlaivis pargabeno amerikonų palaikus.

Peremišlis apgulamas.
LONDONAS, geg. 27. — 

Didi Austrijos tvirtovė. Pe
remišlis išnaujo apgulama. 
Iš Viennos ir Berlyno pra
nešama, jog tarp tvirtovės 
ir Lvovo susinešimai gele
žinkeliu pertraukta. Teu
tonai pusiaukelyje paėmė 
geležinkelį. Taigi jau tvir
tovė iš visų pusių apsupta.

Austrai skelbia, jog arti 
Peremišlio austrai paėmę 
nelaisvėn 25,000 rusų karei
vių kartu 54 nedidelių, 10 
didelių kanuolių ir 64 kul
kosvaidžius. Dar pateko 
austrams 14 vežimų su a- 
municija.

Rusai spėja, jog teutonai 
pasiryžę atsiimti Peremišlį, 
kiek ten nekristų kareivių. 
Rusai pripažįsta, jog didžios 
teutonų jėgos apgulė tvir
tovę.

Kaizeris išleidęs naują 
atsišaukimą į savo armiją 
ir tame atsišaukime sako
ma, jog umu laiku Varšava 
busianti paimta.

Nuskandino Anglijos laivą
LONDONAŠTgeg. 27, — 

Dardaneliuose nuskendo 
Anglijos šarvuotis Triumph. 
Tas oficialiai pripažinta.

Triumph, besistengdamas, 
prigelbėti išlaipintiems ka
reiviams veikti prieš tur
kus, buvo sutorpeduotas ir 
urnai nuskendo.

Didžiuma jurininkų ir 
pats kapitonas išgelbėta. 
Turkų povandeninis laivas, 
kurs nuskandino šarvuotį, 
buvo gaudomas, bet nepa
vyta.

Triumph buvo pastatytas
1902 meais del Chile, bet
1903 metais Anglija atpir
ko tą šarvuotį.

Tasai šarvuotis dalyvavo 
duagelyje mušiu. Dalyva
vo bombardavime Tsing- 
Tao.

Triumph buvo 436 pėdų 
ilgumo.

PATVIRTINO LAIVO 
NUSKANDINIMĄ.

Turkijos valdžia patvirti
no, jog turkai nuskandino 
prie Bosforo Rusijos šar
vuotį Panteleimon geg. 22 d.

— Londonas, geg. 26. — 
Vokiečių diplomatai sušilę 
veikia, kad nukreipti Ru
munija savo pusėn.

Kariaus prieš 
pragarą.

Budapešt, geg. 27. — 
Austro-V en gri j os prem ie
vas, grafas Tisza, Vengrijos 
sostinėj laikė griausmingą 
prakalbą ir aiškino santy
kius Italijos su Austro- 
Vengrija. Sakė, jog Itali
jos reikalavimams nebuvę 
galo. Tarp kitko tarė:

“Dabar mes labiau, negu 
bile kada nustebinsime vi
są pasaulį musų veikimo, 
stiprumo, vienybės ir pasi
ryžimo galbę. Vengrų tau
ta, susivienijusi su visomis 
tautomis Austro-V engri jos 
ir su galinga talkininke Vo
kietija, kariaus iki pasku
tinio atdusio prieš visus vel
nius pragaro ir ištrauks 
pergalę iš rankų likimo.”

Dabar teutonams ir ven
grams anglai ir italai yra 
nepakenčiamiausios tautos 
pasaulyje.

Austrai bevelįs vilties su
mušti rusus, o nukreips vi
sas savo jėgas prieš Italiją, 
kad ją nubaudžius.

VEIKTI BE PASIGAI
LĖJIMO.

Londonas, geg. 27. — A- 
tėjo žinios, jog nusenęs Au
strijos valdovas apsilicjęs 
ašaromis, kuomet litalija 
paskelbė karą. Paskui jisai 
mušė telegramą savo laivy
no ir armijos vadams, lie
pė veikti be pasigailėjimo 
ir laimėti pergalę, kaip ten 
nebūtų.

IŠGRIEBĖ DAUG 
MINŲ.

Christiania, Norvegija, 
geg. 27. — Norvegijos pa- 
kraštėse išgriebta daugiau, 
kaip 800 minų. Daugiau
sia tai vokiškos minos. Jos 
sukrautos pakrantėse. Jų 
vertė yra $100,000. Bet jos 
netinka kariniams Norvegi
jos reikalams. Bus varto
jamos kasyklose arba pa
našiuose reikaluose.

— Londonas, geg. 27. — 
Iš Atėnų atėjo žinios, jog 
Graikijos karalius neina 
geryn. Pašauktasis iš Ber
lyno prof. Krauss buvo ka
rinėj ligoninėj Lenkijoj. Iš
girdęs apie karaliaus parei
kalavimą, tuoj išvažiavo į
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Garlaivis New York tomis dienomis parplaukė New Yorko uostan, pargabenda
mas nuskendusių su Lusitania amerikonų lavonus. Ant vaizdelio matome, kaip 

vienas karstas nuo garlaivio nešamas.

Įnirtę mūšiai 
Meksike.

Leon, Meksikas, geg. 27. 
Rio dc Leon klonyje susi
kibo Vilios ir Obregono jė
gos. Dabar toje vietoje ei
na tokie, smarkus mūšiai, 
kokių Meksikas gal dar nė
ra matęs. Įnirtusiai kertasi' 
abi pusi.

Mūšio linija yra 15 mylių 
ilgumo. Kriokia 80 kanuo
lių ir dalyvauja arti 50,- 
000 kareivių. Lyguma jau 
nuklota užmuštais ir sužeis
tais.

Skerdynė prasidėjo jau 
šeštadienį. Dabar eina ata
kos ir kontratakos. Krau
jas liejasi gausiai. Abi pu
si paneša nuostolius. Už
muštieji skaitoma tūkstan
čiais. Negalima nieko nu
spėti, kurioj pusėj bus vir
šus. Pergalė dar Svyruo
ja.

Pasibaigs šis baisus mu
šis, viena pusė laimės, bet 
vargu bau taika įvyks nu
niokotame Meksike.

.MŪŠIAI ŠIAULIŲ PA- 
, VIETE.

Petrogradas, geg. 27. — 
Oficialiai rusų skelbiama:

“Šiaulių paviete žymių 
permainų nėra, bet mūšiai 
tebeina. Ties Ossovec, Sos- 
nios apylinkėse, vokiečių a- 
takos buvo atmuštos ugnim 
iš fortų.”

Perkūnas 
giedroje.

Washington, D. C., geg.
27. — Prez. Wilson ir visi 
Washingtono diplomatai 
pasijuto it pritrenkti, kuo
met atėjo telegrama, jog 
Anglijos pakrantėj sutor
peduotas Amerikos garlai
vis Nebraskan. Jau buvo 
vokiečių prižadėta neskan
dinti neutralių prekinių 
laivų, buvo beateinančios ži
nios, jog kaizerio valdžia 
nusileidžianti Lusitanios 
nuskandinimo klausime ir 
taip apsiniaukęs dangus 
jau buvo kaipir nusiblaivęs, 
o dabar it perkūnas gied
roje trenkė žinia, jog A- 
merikos laivas sutorpeduo
tas.

Jei paaiškės, jog ištikro 
vokiečiai tą padarė ir tą 
padarė tyčia, tai Dėdė Sa
mas žinos gerai, jog priža
dai iš Berlyno yra tušti žo
džiai.

GRAIKIJOS KARALIUS 
PAVOJUJ.

Atėnai, geg. 27. — Grai
kijos karalius nesveiksta ir 
dar eina silpnyn. Jo gy
vastis pavojuje.

Jei šisai karalius mirtų, 
tai kaizerio intekmė į Grai
kijos valdžią nupultų. Gal 
tuomet ir Graikija stotų 
prieš teutonus ir turkus.

Sujudimas bu
vo Venecijoj.

Milanas, Italija, geg. 27. 
— Austrų ataka Venecijos 
iš oro sujudino visą Italiją. 
O ta ataka atsibuvo šitaip:

Anksti iš ryto, 3:30 vai., 
gyventojai buvo pabudinti 
didžiausiu švilpukų spiegi
mu ir garlaivių uoste baubi
mu ir galop didžiu signali
nių kanuolių trenksmui. Tas 
alasas apreiškė, jog Austri
jos orlaivis atakuoja. Nu
budę žmonės subėgo prie 
langų, išbėgo ant šaligat
vių, subėgo ant tiltų. Ir 
tuo ėmė purkšti ugnis lin
kui orlaivio. Orlaivis, nu
metęs 11 bombų ir padaręs 
didį alasą, nulėkė sau. •

Venecija randasi ant jū
rės, netoli nuo kranto. Nuo 
kranto veda didžiulis tiltas, 
kuriuo eina traukiniai. Vie
toj gatvių yra kanalai.

TURKAI TRAUKIASI
Atėnai, geg. 27. — Ant 

Gallipolio pusiausalio mū
šiai eina dieną ir naktį. Šen 
ir ten talkininkai ima 
spausti turkus ir tuomet 
turkai pasiduoda atgal.

— Washington, D. C., ge
gužio 27. — Nuo karo pra
džios Amerikos krasa turė
jo įplaukų mažiau ant $6,- 
500,000. Įplaukų sumažė
jimo priežastis yra karas.

Vokiečiai 
Lietuvoje. 
MARIJAMPOLĖ. 
(Suvalkų gub.).

Kaip rašo “Rus. SI.,” vo
kiečiai iš miesto jau išvedę 
savo didžiąsias jėgas, likę 
tik kiek landšturmo (ap
saugos). Pirmiau čia bu
vę jų štabai, ligoninės, ve
žimai. Marijampolėn buvo 
atvykę jau nemaža iš Vo
kietijos ir šiaip žmonių, į- 
vairių valdininkų.

Kazarmės esą sugriautos 
ligi pamatų. Taippat su
naikinta namai, kur buvo 
pirmiau apskričio viršinin
ko raštinė, policijos ir karo 
valdybos apygardos teis
mas, vyrų gimnazija ir t.t. 
Vokiečių kirkė nepaliesta, 
rusų cerkvė pusiau sugriau
ta, katalikų gi bažnyčioje ir 
žydų sinagogoje ' stovėję 
arkliai. Bažnyčios bokšte 
buvę intaisyti dvi lengvi 
anuoti.

A tari j ampolė j e 1 ai koma 
keliatas apylinkės valstie
čių, kunigų ir vietos dvari
ninkų, paimtųjų nelaisvėn, 
kaipo užstovų, Kaikurie jų 
išsiųsti Prusuosna, kiti už
daryti čionai.

ŽEMAIČIUOSE.
Žymių permainų tuo tar

pu Žemaičiuose neįvyko. 
Vokiečiai rimtai stiprinasi 
užimtose vietose. Nuo Ai
sčiui, buvusios muitinės, 
prie pat sienos, rodos, jau

Garlaivis buvo
pavojuje.

New York, geg. 27. — 
Iš New Yorko buvo išplau
kęs garlaivis Ryndam ir 
plauke į llolandiją. Bet 
buvo labai miglota. Netikė
tai į Ryndam šoną smogė 
Norvegijos garlaivis J. J. 
Cuneo. Padarė didžią žaiz
dą. Vanduo smarkiai ūžė 
į garlaivį ir garlaivis tuoj 
pakrypo. Cuneo teikė pa- 
gelbą. Iš Ryndam leista 
pavojaus signalai. Signa
lus pagriebė Suv. Valstijų 
karo laivynas. Dėdės Ša
mo laivai Louisiana, Kan
sas, South Carolina, Texas 
ir Michigan leidosi pagel- 
bon. South Carolina pri
buvo pirmas. Visi beveik 
pasažieriai jau buvo paim
ti nuo Ryndam ant Cuneo. 
Bet paskui perkelti buvo 
ant Amerikos šarvuočių.

Ant Ryndam be pasažie- 
rių buvo krovinių už $1,- 
000,000. Rvndam nonų- 
skendo ir dabar velkamas 
uostau.

PASKYRĖ VIETININKĄ.

Roma, geg. 27. — Italijos 
karalius išvažiavo karo 

užbaigė tiesti savo gėleni
keli i Veviržėnus. Dauge
ly,] vietų jie dirba dar plau
kiamuosius tiltus.

Pastaromis dienomis p ra
dėjo gabenti kuone visus 
turtus ir “baldus” i Pru
sus.

• Sodžius ir kaimus, kur 
buvoja kazokai arba jiems 
gyventojai padeda, grasina 
sudegįsią. Apie Kretingą 
yra keliatas sudegintu ūki
ninku.

Kovo 24 d. buvo mušis 
ties Andrejavu — Rietavą.

Po vokiečiu apsilankymo 
pritruko maisto Andrėj a- 
ve, Kvėdarnoje ir Rietave, 
taipgi ir jų apylinkėse: 
kiekvieną dieną randasi 
daugiau pabėgėlių, likusių 
be pastogės ir duonos.

Gargžduose kunigai Didž- 
galvis ir Baltrėnas pakliu
vo į nelaisvę, taipgi buvo 
pakliuvęs ir vienas iš baž
nyčios tarnų, bet pastarąjį 
kažkodėl paliuoSavo. Du 
pačto valdininku, kuriuodu 
ne vieną kartą drąsiai gy
nėsi nuo vokiečių žvalgų 
Ve viržynuose, iki paskuti
nės valandos pildydami pa
reigas Andrejave, pateko 
nelaisvėn. - "

Antrą kartą bombarduo
jant Kvėdarną, išleido i ją 
40 šūvių. Tą pačią dieną 
bombardavo Žvingius ir ap
šaudė iš jūrės Palangos a- 
pygardą. Šūviai krito net 
T(Z> versto nuo Darbėnų, 
nepadarę nuostolių; tik 
Kvėdarnoje sudegė pora na
mų nuo sprogimo.

laukan. Savo vietininku 
paliko dėdę Tomasso, Ge
nuos km aikštį. Karaliaus 
dėdė pa:.^ašinės po visais 
valdiškais dekretais. Pats 
karalius greitai negrįš sos
tinėm

PELĖ IŠVARĖ IŠ 
SVIETO.

Kenosha, Wis., geg. 27 — 
Jauna, 17 motų, mergina, 
Edna Eugele, išsikraustė iš 
šio pasaulio del peles. Mer
ginai inėjus kambarin, pelė 
iš po rakandų išbėgo ir 
mergina, pamačius nekaltą 
žvėriuką, ėmė klykti, kryk
šti, apalpo, neteko sąmonės 
ir mirė.

' ITALAI VAROSI 
PIRMYN.

Roma, geg. 27. — Italai, 
įsibriovė į Austriją trmis 
vietomis ir veržiasi pir
myn. Skubiai užiminėja 
svarbius punktus. Austrai 
daug nesispiria, traukiasi 
atgal, degindami viską savo 
kelyje. Italams nelieka nei 
išgraužto kiaušinio.

Roma, geg. 27. — Popo- 
žius išleido vyskupams laiš
kus, kuriuose paliepia duo
ti palaiminimą kareiviams, 
keliaujantiems karam Ita
lai tuomi džiaugiasi.
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Iš Dienos 
t-Dienon.=^

Pinigą, pinigą ir dar kar
tą pinigą! — šankia utili
tarizmas. Gi tu, pilkoji 
liaudie, apart širdingojo 
kraujo, turi utilitarizmui ir 
reikalaujamą auksą prfeta- 

, tyti, kad jį išmainius į mir
ties įrankius, kurie paskui 
bus atkreipti į tave pačią.

Pulkininkas RoJsevclt y- 
ra tikrai laimingas. Ne 
tiktai prisiekusieji teisėjai 
jį išteisino už New Yorko 
valstijos,, politikinio “bos- 
so” Barnes tariamą apšmei
žimą, bet dar liepė ponui 
Barnes užmokėti teisino lė
šas. Įsivaizdinkite dabar p. 
Roose  velto “platu” nusi
šypsojimą ir blizgančius jo 
dantis! Ne b i kam su p. 
Rooseveltu kovoti.

Rusijos žemės dalyką mi
nisterija įsakiusi yra, kad 
įvairios valdžios vietos, 
pav., medininku, abieščiką, 
kelią dešimtininką, kūrėją 
ir t.t. butą pirmiausia su
teikiamos buvusiems karei
viams, kurie kare buvę su
žeisti, bet galutinai savo 
sveikatos dar nenustoję ir 
galinti valdžiai patarnauti.

_ Musą gerb. tautietis, dr. 
J. Basanavičius, per laik
raščius praneša, kad Mok
slo Draugijos susirinkimas 
š' cot nutarta atlikti tarp

iio 10 ir 15 dieną Vil
niuje. Lietuviai mokslinin
kai kviečiami paruošti pa
skaitą. Pasigirsta balsai, 
kad ne laikas šaukti Mok
slo Draugijos susirinkimus, O tj z
kuomet Lietuvi! paplūdusį 
krauj uose. Esama opesnių 
reikalą už mokslines pa
skaitas.

Apie vokiečių gudrybes 
štai kas pranešama iš Švėk
šnos: Užėmę Švėkšnos 
(Kauno gub.) miestelį, vo
kiečiai atėmė visus pinigus, 
kame tik kokius rado, o 
paskui ėmėsi tokios gudry
bės: Pradėjo visus namus 
laistyti žibalu. Klausiami 
del ko taip daro, vokiečiai 
atsakė, kad po valandos vi-

Apie amerikiečių 
lietuvių grįži

mą Lietuvon.

Čia jį
labai

svyt-
Tėvv-

Kad po šiam baisiam ka
rui daugybė lietuviu ame
rikiečių panorės grįšti ir 
grįš Lietuvon, tai negali bū
ti jokios abejonės. Iš Ame
rikos į Europą paplūs ne 
tik vieni lietuviai, bet ir 
kitų tautą išeiviai, kuriems 
rupi savo šalin likimas ir 
tolimesnis tautu išlaikymas 
nuo pražūties. Apie tą klau
simą svetimtaučiu laikraš
čiai vis dažniau ima kalbėti. 
Tą klausimą jau paklibina 
ir Did. Liet, laikraščiai. An
tai “L. Uk.” užtinkame 
gražu straipsnelį tame pa
čiame klausime, 
perspauzdiname, nes 
indomus.

“Ugnis ir kardas 
ruoja, lekioja musu 
nėję. Ką jis palyti — į 
pelenus virsta. Kulturin- 
gesnioji ir turtingesnieji 
Lietuvos dalis liko sunai
kinta, su žeme sulyginta. 
Puikus suvalkiečių ūkiai į 
niekus paversti. Žemė ir ta 
granatą ir špatų skersai ir 
išilgai sukasta, suardyta. 
Tos žemės globėjai-žemdir
biai turėjo savo penėtoją 
žemelę apleisti ir po sveti
ma pastoge, kaip didžiausi 
pavargėliai, prieglaudos 
ieškoti. Didelį vargą ir 
skurdą jie kenčia. Bet dar 
didesnį vargą ir skurdą 
kenčia savo ūkiuose palikę.

Ne vieną šeimyną ir ba
das aplankė. Bet tas 
blogiausia, kad jiems 
dien mirties pavojus 
šia. Ir nestebėtina, 
žmonės, tiek matę, kentė
ję, jėgų nustoja, apsileidžia. 
O kad pakelti apleistus, at
naujinti sunaikintus ri
kius, atgaivinti apmirusią 

yra
kas-
gra- 
kad

sas miestelis bus sudegin
tas ir patarė kuogreičiausia 
išeiti iš namų. Ir štai, kada 
visi gyventojai, surinkę 
brangiausiuosius daiktus ir 
pinigus, išėjo gatvėn, vo
kiečiai juos apsupo ir an
trą kartą iškratė Tuo bil
du jiems pasisekė atimti 
tuos pinigus, kuriuos, pir
mąjį kartą kratant, žmonės 
buvo paslėpę.

Vieno laikraščio sandar- 
bininkas kalbėjosi su vokie
čių oficieriu. Tarp kitko 
oficieris pasakęs: “Aišku, 
kad šis karas mums nebus 
labai pasekmingas, nes per
daug jau mes turime prie
šininkų. Vokietija tai ži
no ir prie to ruošiasi. Vie
nok tegu musą priešininkai 
nemano, kad šitas karas 
mus taip labai nusilpnins, 
kaip jie mano. Netrukus 
Vokietija vėl bus stipri, ra
si dar stipresnė. Tegu, sa
kysim, iš musu atims Len
kiją, Elzasą, Šlezvingą, bet 
tada mes prijungsime vo
kiškąsias Austrijos žemes. 
Vokietijos žemės plotas, 
nei jos gyventoją skaičius, 
nesumažės, ir Vokietija ta
da bus tikrai vokiečių že
mė, nes joje gyvens vieni 
vokiečiai. Taigi, karas, jai- 
gu jį ir pralaimėsime, išeis 
musų naudom Teisinga 
juk, kad musų viegenčiai 
susijungtą su mumis. Au
strija — lavonas, delko gi 
mes negalime pasinaudoti 
jo skarmalais.”

H Francuzų sužeisti kareiviai.

WOUNDED OF WNB GETTING fl SUN BATH

'V*

Prancūzų sužeistieji kareiviai išvežami tam tikrais vežimėliais ir tyru oru gaivi
nami.

musą Tėvynę, reikės daug 
jėgą, ištvermingumo, su- 
Imanumo, pinigą. Iš kur 
tas imti? Ar rankas nu
leisti ir laukti stebuklą?

Ne! Musą Tėvynė dar 
turi atsargoj jėgą. Ji ke
lias dešimtis metą, kaipir 
prijauzdanla šią nelaimę, 
vis siuntė už jurią-marią 
savo geriausius, stipriau
sius, energingiausius suims. 
Reik pripažinti, kad daugu
ma ją savo Tėvynės neuž
miršdavo. Šiokiam ar to
kiam vargui ją patikus, jie 
visados atsiliepdavo ir pa- 
gelbą suteikdavo. Bet to
kios nelaimės dar nekados 
musu Tėvynė nebuvo ma
čiusi. Ir kas ją iš tu vargą 
ir pražūties išgelbės? Kas 
jai pagelbos ranką išties, 
jei ne jos geriausieji sū
nus. Bet vienos piniginės 
pagelbos čia maža, reikia e- 
nergingą žmonių kurie už
imtų vietas žuvusių ir ener
gijos nustojusių. Nes kas iš 
pinigą, jei nebus kam ją do
rai suvartoti. Taigi, bro
liai amerikiečiai, rengkitės 
keliauti Lietuvon, idant pri
kelti iš numirusią savo Tė
vynę. Jei sūnūs ją apleis, 
tad kas ant jos susimylės. 
Karui pasibaigus, tikimės 
greit su jumis pasimatyti 
ir stoti bendrai į darbą. Tad 
rengkitės, kas galite išank- 
sto. Bet tą sūnų, kurie su
grįžę Lietuvon, ketina kar
čemas intaisyti ir savo e- 
nergiją ir turtą sunaudoti 
Lietuvos nuodijimui, jos 
silpną jėgą ir menko turto 
naikinimui, tą mes nepra
šome. Tokie gali sau ra
miai gyventi svetur.”

Gražiai nurašyta ir gra
žus amerikiečių pakvieti
mas. Amerikiečiai į tai tu
rėtų atkreipti domą ir pa
galvoti. Tuo labiau, kad 
po karui Lietuvos mieste
liams bus reikalingi viso
kie “bizniai,” bus galima 
pigiai pirkties dvarus ir 
šiaip žemės, ypač iš svetim
taučių — vokiečių,' žydų ir 
kitų. Tatai nebeatsiras ge
resnės progos.

■ Bet klausimu — kuomet 
tas karas pasibaigs ir kieno 
globai teks Lietuva? Ypač 
pastarasis klausimas — kas 
bus su Lietuva po karui — 
daugiausia visus it kokia 
šmėkla

Kam sunaudota 
kareivių kaulai

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Japonija šio karo me
tu Rusijai daugiausia karo 
amunicijos pristato. Amu
nicija gabenama didžiuoju 
Siberijos geležinkeliu. Bet, 
girdi, ne visi rusai pasi
džiaugs tuo japonų prielan
kumu, kadangi dar pirm 
kelių metą nekuriu rusų 
laikraščiai buvo pranešę su 
pasibjaurėjimu apie nelem
tą pirklybą, kokią vedė clii- 
niečiai Mandžurijoje kritu
sių rusų kareivių kaulais. 
O tuomi visuomet naudojo
si,, žinoma, japonai.

Po rusu-japonu karui ja
ponai mokslininkai išradę 
naują kokią tai plyštančią 
medžiagą, kurios padirbi
mui esą reikalingi gyvulių 
arba žmonių kaulai. Ka
dangi pati Japonija reika
laujamų kaulų mažai tetu
rėjo, tatai nusamdė chinie- 
čius atkasinėti Mandžurijo
je kritusius karo metu ru
sų kareiviu lavonus ir iši
minėti kaulus.. Kadangi 
chiniečiains už tą darbą ne 
pigiai buvo mokama, todėl 
visos mušiu vietos buvo iš
rausta, išknista. Japonų 
kareivių lavonai, žinoma, 
nepaliesta. Tekino budu 
Japonijos valdžia galybes 
apturėjus rusų kareivių 
kaulų ir iš anų padirbusi 
sprogstančią medžiagą. Da
bar toji medžiaga parduo
dama rusams ir rusų karei
viai šaudanti savo kareivių, 
gal ir artimų gųninaičių, 
kaulais. Žinoma, rusai ka
reiviai to nežinanti, nes 
laikraščiams uždrausta a- 
pie tai rašinėti.

New Yorke yra 2G,000 
visokios rūšies fabrikų, km 
riuose dirba 700,000 žmo
nių, uždirbančių per metus 
$350,000,000.

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Nuostuolių 
atlyginimas.

Karo audros įvairiose 
Lenkijos ir Lietuvos ekono
minio gyvenimo srityse pri
daryta be galo daug nuosto
lių. Taigi nuostolių atlygi
nimo klausimas yra labai o- 
pus: jisai liečia ne tik dau
gybę atskirų žmonių, bet ir 
visą šalies ūkio gyvenimą. 
Esamieji įstatymai perma
to tik tokių nuostoliui at
lyginimą, kurie padaryta 
karo vyriausybei įsakius 
bei paliepus, kaip tai: tro
bą sunaikinimas strategijos 
žvilgsniu, lauko užėmimas 
apkasams ir t.t. Tokiuose 
atsitikimuose padary tie j i 
nuostoliai apkainuojami 
tam tikros gubernatoriaus 
pasiustos komisijos, kuri 
savo sprendimus praneša 
apskričio karo tarybai.

Šio karo praktika užtek
tinai parodė, jog šieji įsta
tymai yra nepilni ir gyve
nimo neatitinka: “legalizuo- 

pelątieji” nuostoliai 
maišas,” palyginus su tais 
atsitikimais, kuriu įstaty
mai nepermato. Ištiktąją, 
kiek daug žūva mantos vien 
tik del anuotą šaudymo, 
kiek sudeginama namų. Vie
nok visuose šiuose atsitiki
muose įstatymai atlygini
mo nepramato. Prisiminus 
visa tai, valstybės tarybos 
finansinė komisija rengia 
naują šiame klausime įsta
tymų projektą. Nors dar 
peranksti yra kalbėti ko
kiu budu bus išrištas šis 
svarbus klausimas, vienok, 
nebėgant už akiu, žmonės, 
kuriuos šis karas liečia, pri
valo pasirūpinti surinkti 
tikros medžiagos, kuria ir 
galėtų naudoties nuostolių 
atlyginimo ieškant.

Nuo pat karo pradžios 
daugelis nukentėjusių ūki
ninkų surašinėjo savo tur
tą. Jie sustatydavo proto
kolą, ant kurio pasirašyda
vo vaitas, šaltyšius ir taip 
vadinami “poniatyje” (liu
dininkai). Vienok šiuos 
protokolus rašė dažnai be 
jokio pieno, dažnai be tvar
kos.

Lenkų centralis visuome
nės komitetas, norėdamas 
sutvarkyti šiuos protoko
lus, sutaisė pavyzdi ir tam 

tikrą taisyklę, kurie kovo 
9 d. valdžios užtvirtinti. 
Netrukus šiuos pavyzdžius 
išsiuntinės visiems savo 
skyriams. Su tam tikro
mis pataisomis šios taisyk
lės pritaikintos ūkio, pra
mones, prekybos ir sodinin
kavimo įstaigą turtams su
rašyti. Nors ir patvirtins 
šias naujas taisykles, bet 
nėra būtino reikalo naujai 
perrašinėti jau sustatytąją 
protokolą; naujus protoko
lus reikia rašyti tik tuo
met, jei 1) delei kokiu nors 
klinčių pirmiaus nebuvo 
galima tokią sustatyti, 2) 
jei prie semi nuostolių pri
sidėjo dar nauji.Klausimas.

Pas mus išėjo toks gin
čas. Vieni sako, kad jei 
nužudytu karalių bile ko
kios kariaujančios valsty
bės, tai karast pasibaigtų. 
Kiti sako, kad nepasibaig
tų, jei kaizerį nušautų arba 
Rusijos caras numirtų arba 
kadir pakliūtų į nelaisvę. 
Taigi žuvus valdovui vie
nos valstybės, ar pasibaig
tų karas?

Pranas Kazakevičius, 
Inkerman, Pa.

PAAIŠKINIMAS.
* Del žuvimo ar patekimo 
nelaisvėn kaizerio arba ca
ro karas nepasibaigtų.

1870 m. fracuzai karia
vo su vokiečiais. Pačioj 
karo pradžioj Franci jos im
peratorius Napoleonas III 
Sedano miestu buvo vokie
čių apsuptas; nors francu- 
zą imperatorius turėjo 135,- 
000 kareivių, bet su visa ar
mija pasidavė į nelaisvę. 
Tuomet Prancūzai apšaukė, 
jog Napoleonas daugiau 
nėra jų valdovu, pasidarė 
respublikoninę valdžią ir 
tęsė karą. Bet liž dviejų 
savaičių po imperatoriaus 
patekimo nelaisvėn vokie
čiai jau buvo apsupę Pary
žių. Prancūzai dar karia
vo apie pusę metą, bet netu
rėjo jokio pasisekimo. Vo
kiečiai išplėšė didžią kon
tribuciją ir atėmė nuo 
Franci jos dvi provinciji — 
Alzasą ir Lotaringiją. Nuo 
to laiko Vokietija ėmė- kil
ti ir pastojo labai galinga.

Matome, kad karaliaus 
patekimas nelaisvėn nesu
stabdė karo.

Vėl, kuomet nesenai Bal
kanų ‘ susitelkusios tautelės 
pliekė kailį turkams, tai

Perspėjimas.
Dienraščio ‘‘Kataliko” 

administracijai pranešta, 
kad nekoks ŽVIBAS, Rock
dale, Ill., ir nekoks S. RA- 
DOVICZ, Mason City, Io
wa, renka už dienraštį 
“Kataliką” prenumeratas 
ir išduoda netikras užsira- 
šusiems kvitas. Pranešame 
ir persergstime, jog tarp 
“Kataliko” agentų nesiran
da nei jokio Žvibo, nei Ra- 
doviez ir jie neturi tiesos 
rinkti prenumeratos už 
‘ ‘ Kataliką. ” Taip elgda
miesi jie apgaudinėja lietu
vius. Jei kur tie individu
al pasisuks, ir rinks prenu
meratą, lietuviai meldžiami 
tokius areštuoti ir mums 
pranešti.

A. L. D. “Kataliko” 
Aaministracija.

Graikijos karalius buvo už
muštas Salonikuose. Bet ir 
tas nuotikis nesustabdė ka
ro.

Reikalingas vaikas, pabaigęs Pub
lic mokyklą. Malonėkite atsišaukti į

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraciją 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

DIDELE AūKA Š
Prldakls ant pakrito NEBO, be jokio aptarslnlmo lalkra- 

Kluose. Jau dabar turi vertę jum f c. 

piningais; prieg tame rasit kožnam ■ 
pakellje NEBO J® 

clgaretų kuponų •

P. Lorillard Co., New York City •* 
W-WAVAV.V.V.VZ.V.’V’C

EBO

II rinkti priedą- • 
kius pakelių Ir į 

kuponus, nes už gfj 

juos kožnas, kas C 
tik nori, f«ll *5 

gauti graifus T| 
prezentus. v Pa- J® 
klausk apie juos , 

tavo štornlnko. <C 

o jis tau papasa- 
kos apie juos. Ji
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| Dr. S. A. ŠLAKIENE J 
a SPECIALISTE
| MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 3255 SO. HALSTED ST. 1
| Tel. Drover S326 CHICAGO, ILL. ■
lllllBIIIIIIBlillllBilllllBlIIIIIBilllllBlllilBlIIIIIBIIIIIIBIIIIIIBIIIIIlBillllBlIlIlB'

“Aušros” Mokykla
Mokina Angliškos Kalbos

” Lietuviškos Kalbso
• ’ ’ Aritmetikos

KningvedystOs
’ ’ Stenografijos
” Typewriting
” Pirklybos Teisių
” Abelnos Historijos
” Suv. Valstijų Historijos
” Geografijos

Algebros
” Trigonometrijos

Braižymo
Pilietystės
Politiškos Ekonomijos

” Bailarašystūs
Mokinimo valandos.

8 ryto iki 5 po piet Vak. 7:30 iki 9:30
3149 S. Halsted St., Chicago.
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Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. EaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5320

8 Telephone Yards 6685 -
i BB Lietuviška Drapanų Krautuve ■ 
I 1 B

Užlaikau didžiausiame pasirin- n 
B kime vyriškų aprcdalų, skrybėlių, B 
B čeverykų, batų del’ moterų, vyrų ir 
B vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- 
R kotų. B

■ JONAS BUDNIKAS, savininkas “
! 3252-54 S. Morgan St. b

CHICAGO, ILL. q

FARMOS
geriausios fermos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir ušsč. 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmą. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliu, 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtą ir labai pigiai parduodu 
ant lengvą išmokėjimą. Didžiausia 
lietuvią kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmą lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra • turi 
itngiausiu farmerią miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvią. Lietuvią 
kolionijos centras randasi arti Mich, 
igan ežero ir arti portavo miesto Lui 
dington. Geriausi transportacija van. 
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javą malūnai, bankos, bažnyčios, mok. 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompaniją ir 
ją agentą apgarsinimą kurie vy. 
lioja žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvią kolonijos ir farm 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

BIdg.,Scotville, Mich.
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Musų Moterims. Edward Burns.

Dr. S. A. Šlakienė.

NAMAI.
(Žiūrėk No. 123).

Žmogaus .palaima ant šios 
žemes daug priguli nuo jo 
sveikatos. Jei nėra sveika
tos, tai jokie kitų dalykų 
perteklius nesuteiks žmogui 
pilnos laimės.

Sveikatos gerumas prigu
li nuo valgių ir užsilaiky
mo gerumo. Nuo tų daly
kų priguli ir žmogaus am
žius.

Senovės Romos filosofas 
Senecca pasakė: “Dievai 
davė mums ilgų amži, o mes 
jį sau pasidarėme trumpu.”

Kaip ilgas musų amžis 
gali būti? Vidutinis žmo
gaus amžis gali būti nema
žiau, kaip 150 metų.

Sakysite, negirdėtas dai
ktas.

Yra žmonių, kurie pragy
vena tiek ir daugiau.

Tik keliatas metų atga
lios Bulgarijoje pasimirė 
moteris, sulaukus 188 me
tų amžiaus.

Indionas Wahagunta bu
vo tvirtu vyru sulaukęs 131 
metų amžiaus.

Teisybė, tai reti atsitiki
mai, bet galimi.

Matant tokius faktus, 
suprantame, jog privalome 
žiūrėti, kokiais papročiais, 
kokiais valgiais, kokiais ki
tais budais trumpiname 
sau gyvenimų.

Apie pirmlaikinį susenė- 
jimą ir pinnlaikinę mirtį 
tyrinėja garsūs Rusijos 
mokslo vyras prof. Mečni- 
kov.

Mcčnikov nurodo, jog su- 
senėjimas kįla nuo kraujo 
gyslų sukietėjimo (sclero
sis). Jisai nurodo, kad šis 
sukietėjimas paeina nuo 
nuodų, kuriuos gamina 'bak
terijos musų kūne. Tos 
bakterijos laikosi viduriuo
se. Į vidurius jas įgauna
me su valgiu ir paskui jų 
pasklysta po visų kūnų. 
Kaikurios bakterijos yra 
musų kunui naudingos, bet 
šios, kurios nuodus gamina, 
nei kiek musų sveikatai ne
reikalingos.

Mcčnikov ir tyrinėja, kas 
butų antiseptiku (nuodin
gu) tiems kenksmingiems 
mikrobams. Ir tame daly
ke šį-tą jau yra susekęs.

Bet kol tokie augšti da
lykai bus ištirti, mes priva
lome naudoties tuo ir pil
dyti tą, kas jau tikrai iš
tirta ir visų pripažinta. 
Maitinkiinės ir gyvenkime 
taip, kaip ligšiol čia buvo 
nurodinėjama ir aiškina
ma.

Galas.

Moterių Sąjungos 
Reikalais.

ALRK. Moterių Sąjungos 
seimas jau ne už kalnų ir 
todėl privalome svarstyti 
įvairius klausimus, lytin- 
čius Sąjungos gerovę ir jos 
bujojimą. Reikia svarstyti 
tai, kas Sąjungą* pa gerintų 
ir sustiprintų.

Mano išmanymu, vienas 
svarbiausių reikalų musų 

’organizacijoj yra tai geres
nis sutvarkymas mokesnių 
antrame, ty. pašclpiniame 
skyriuje. Nauda iš to sky

riaus yra: $5 savaitėje pa
šalpos ligoje ir $150 pomir
tinės, mirus. Mokesnis į 
tą skyrių: 25c. mėnesyje ir 
5c kas mėnuo į apsaugos 
fondą; išviso 30c. Mirus gi 
narei to skyriaus, narės 
moka po 2c. už velionę.

Minėti “kvoteriai” ir 
penktukai yra savo vietoje, 
bet čia rašysiu apie tuos 
2c. .

Kadangi pašelpinėse mo
terių draugijose, nors ir la
bai didelėse, narei mirus, vi
sos narės, išbuvusios dr-jo.- 
je paskirtą laiką pagal kon
stituciją, moka po $1 už mi
rusią ir gauna pomirtinės 
iš dr-jos kasos tik $50, tai 
kaipgi Moterių Sąjunga, 
mokėdama pomirtinės tris 
sykius daugiau už pašelpi- 
nes dr-jas ir tai už mokes
nį tik penkiais centais di
desnę, kaip pašelpinėse dr- 
josc mokama, reikalautų tik 
2c. už mirusią narę. Tie
siog, rodos, negalima.

Tokius mažus mokesnius 
už mirusias tegali turėti ir 
turi tik tokia didelė organi
zacija, kaip “Catholic Fo
resters.”

Matyt, musų Są-ga tais 
dviem centais norėjo sekti 
“Foresterius.” Tas, žino
ma, daryta su geriausiais 
norais, kad kuodaugiau 
'pritraukti į Sąjungą narių 
žemais mokesniais. Bet 
reikia atsižvelgti į tai, jog 
“Foresteriai” turi 68,000 
su viršum narių. Taigi, na
rei mirus, nors ir po 2c. 
gaunama nuo narės, bet su
plaukia $1,360, ty. $360 dau
giau, negu reikia išmokėti, 
jei mokama $1,000 pomirti
nės. Pašclpos ligoje visai 
nemokama.

Taigi anokia organizacija 
krauna milžinišką kapitalą.

O Sąjunga, nors sparčiai 
auganti, vis-gi dar visai 
jaunutė organizacija. Je
lcino budu tad Sąjunga ne
galėtų tvirtai atsistoti ant 
kojų iš taip mažų moke
snių.

Šiaip ar taip šį klausimą 
svarstant, ar nebūtų gerai, 
kad vieton tų 2c. butų mo
kama už mirusias nares 
bent 25c., ar net daugiau. 
Juk tai butų tik .ketvirta 
dalis to, kas mokama pa
šelpinėse dr-jose už miru
sias. Tokiuo budu nebūtų 
skriaudžiamos nei narės di- 
dideliais mokesniais ir dau
giau įplauktų į pomirtinį 
fondą.

Apie mokėjimą tik 2c. ro
dos nereikia daug nei aiš7 
kinti. Nei manyti negali
me, kad su tokiuo mokesniu 
taip nesut virte jusi, jauna 
organizacija galėtų tvirtėti. 
Bus galima numažinti tik 
tada, kada Sąjunga turės 
bent keliatą tūkstančių na
rių.

Seimui artinantis, kuopos 
privalo būtinai tą dalyką 
apsvarstyti savo susirinki
muose. Tai svarbus rei
kalas. Ir tą reikia pataisy-- 
ti per pirmąjį Sąjungos sei
mą.

Dabar laikas tartis apie 
visokius pagerinimus, pa
taisymus. Dabar laikas 
duoti įnešimus ir kuopų 
nutarimus. Dabar laikas 
gvildenti laikraščiuose pa
liečiančius Sąjungos klausi

ais vyras buvo vienas iš 12- 
kos prisiekusių teisėjų Roo- 
sevelto-Barnes byloje Sy
racuse, N. Y. Jis vienas il
gas laikas priešingas buvo 
Rooseveltą išteisinti, bet pa
galiau sutiko tai padaryti. 
Jam už tą sutikimą ypatin
gai pulk. Roosevelt po vis

kam dėkojo.

mus. Rūpinkimės iškarto 
atsistoti ant tvirto pama
to.

Mot. Sąjungos Narė.

Iš Lietuvos.
VILNIUS.

Vilniaus prekyba del ka
ro meto didžiai susitruk- 
džiusi. Atsiliepia tat net 
ant prekių pirmosios reik- 
menės, kaip antai, duonos, 
cukraus, žibalo ir t.t. Pa
vyzdžiui, kas mėnuo Vilnius 
reikalauja 120 vagonų kvie
tinių miltų ir 240 vagonu 
ruginių. Tuo tarpu ateina 
tik pavieniai vagonai tų 
grudų. Kas menuo vėl rei
kia gauti po 60 vagonų cuk
raus, vasario gi mėnesį te
gauta išviso nedaugiau 30 
vagonų.

I * k

Trūksta del prekių per
vežimo dar ir vagonų. Vie
na anglių firma pareikala- 
navo nuo lapkričio 1 d. ligi 
kovo 1 d. š. m. 3477 vagonų, 
gavo leidimą tik 564, ištik- 
rųjų gi pasinaudoti tegavo 
263 vagonais. Del to tat 
čia ir kįla produktų kainos 
ir neretai j,ų visai pritrūk
sta.

VARĖNA,
(Trakų apskr.).

Jei Anykščius (Ukmerg. 
ap.) vadina kartais Lietu
vos “Šveicarija,” tai Varė
nai pritiktų Lietuvos “Sa
charos” vardas.

Ištisi plotai vienų smil
tynų traukiasi kelis vers
tus. Vėjo nešiojamos smil
tys dar labiau plečia tų ty
rų ribas, užnešdamos ir der
lingą žemę.

Taigi, čia žmonių uždar
bio šaltiniai — ne žemė, bet 
pašaliniai darbai, medžių 
kirtimas, cielių leidimas, 
grybai, fabrikai. Varėnoje 
yra net 5 fabrikėliai: 2 po- 
peros-kartono, 1 krakmo
lo ir 2 tartokų. Darbinin
kai dirba čia daugiau padie
niais, gaudami nuo 60 kap. 
ligi vieno rubliaus dienoje. 
Geriau kiek uždirba su 
miškais per dieną ligi 6 rub. 
su arkliu, arba 1—2 rub. 
aut upės. r

Ne maža paspirties sutei
kia žmonėms grybai, iš ku
rių per vasarą kiti susiren
ka po kelias dešimtis rub. 
Grybai vežami iš čia per- 
kupčių (jų tarpe' pradeda 
rasties ir lietuvių) į Varša- 
vą arba į Marcinkonis, kur 
intaisyta yra vieno italo 
grybų fabrikas konservams 
dirbti; dirba jame nuo 10 
ligi 15 darbininkų.

Visoje Varėnos parapijo
je skaitoma 20 sodžių su 
5,000 žmonių. Pereitais me
tais mirusiųjų buvo čia 150 
žm., gimusiųjų — 231, jung
tuvių — 36. Vienas sodžius 
bus jau 2 metai, kaip išė
jo vienasėdžiais. Visi gy
ventojai, išskyrus vieno Mi- 
litonių sodžiaus “šlėktų” ir 
kokių 5 lenkų šeimynų mie
stelyje, — lietuviai. Tečiau 
5 metai atgal buvo čia tik 
lenkiškos pamaldos; dabar 
jos atliekama lietuviškai.

Kultūros žvilgsniu Varė
na pradeda būti aprūpinta 
plačiau. Yra' dviklesė mo
kykla (bendra vaikinų ir 
mergaičių) miestelyje, 4 
liaudies mokyklos sodžiuo
se, veikia ūkio ratelis, Var
totojų Draugija. Žmonių 
apšvietimas tečiau nėra di
delis. Pav., iš viso bažny
čios giesmininkų choro 50 
žmonių, tik 5 temoka rašy
ti. Laikraščių gaunama 
“Aušros” — 20 egz.,’“Šal
tinio” ir “Vilties” po 2 
egz., “Liet. Uk.” — 13 egz. 
ir dar pareina 10 egz. į Var
totojų Draugiją. Paminėti 
reikia čion vietinį vargoni
ninką Melniką, kuris sutai
sė didoką chorą, sudaręs iš 
jo nelyginant draugiją su 
savo tam tikra tvarka ir 
kasa, tuo budu pratindamas 
žmones prie visuomenišku
mo.”

Pernai negavo vakarui lei
dimo, bet užtai surengė ge
gužines. Šiemet gi tik ta
riasi ir daugiau nieko. Jau 
1913 metais įsikūrė Grivoje 
draugija šelpti beturčius, 
bet ir ji iki šio laiko maža 
tesidarbavo.

Taigi vertėtų vietinei 
draugijai surengti lietuviš
ką vakarą ir pelną nuo jo 
naudingai suvartoti.

MILDA
TEATRAS
313842 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50e.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subAtomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuvių apgyveutoj, vietoj, West Pull
man’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400.00, dabar parsiduos už 
$900.00. Pasinaudokite iš geros pro-

Atsišaukite sekančiu adresu: 
B. SLUZ,

Eeal Estate Agent,
W. 119 str., W. Pullman, Ill.

gos.

738

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus.

• Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Boom 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

įįS&svsfe

|Jžkvieskit svečius ant pietų, pokį- 
lių arba teatrinių pasilinksminimų 

per telefoną. Yra tai geriausias būdas.

Telefonuojant susičedyja laikas, nesmagu
mai, iškaščiai ir suteikia greitą atsakymą, 
kas yra svarbiausia bent kokiam surengi
mui.

Pasiek savo draugus esančius mieste arba 
kitur per Bell vietines arba Long Distance 
linijas. Kalbėk

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

. Pilnas karštis vienoj minutoj

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin-

P. CONRAD 3130 S.Haisted St,

Tokis tai patogumas, kuomet reikia ką 
šildyti vėlyvame vakare.

• Per/šetioit

pa-

. . ...■" WI'C.K:,:1SEVIE'E-EA1MIE ■: į-

negu Lietuvos

žemai. Nežiu-

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Bobey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Oil Cook-stove 
kaitina tuoj be durnų ir be dvokimo. Jis turi visas 
patogumus gazino pečiaus ir kainuoja kuras mažiau, 
negu del bile kokio kito pečiaus. Yra tai geriausias 
oil-burning įrankis ir pritaisytas del virimo dalyku. 
Pas visus pardavėjus arba rašyk tiesiog, reikalauda
mas kataliogo.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION) .

GRIVA,
(Kuršo gub.).

Tai nedidelis miestelis ant 
kairiojo Dauguvos kranto. 
Grivoje yra nemažas lietu
vių skaičius, bet dauguma 
jų taip nutautę, kad net ne
žino, kas jie tokie. Grivos 
apylinkės apgyventos dau
giausia lietuvių. Gyvena 
jie labai skurdžiai, kur-kas 
vaugingiau, 
gyventojai, 
stovi visai
rint to, kad arti Dvinskas 
ir Griva, kur yra nemaža 
visokių mokyklų, tečiau vie
tinių moksleivių niekur ne
užtiksi.

1905 metai čia turėjo ne
mažą intaką. Lietuviai pa
budo, sukruto darbuoties 
mažas būrelis inteligentų, 
ir lietuviai pradėjo ieškoties 
sau teisių, pradėjo Yeržties 
iš po* lenkų intakos. Buvo 
išgautos lietuviškos pamal
dos greta su lenkiškomis. 
Čia daug pasidarbavo ka- 
mendorius B., buvusis tuo 
laiku Grivoje. Už tai net 
atsiėjo jam nukentėti. Tais 
pačiais metais buvo sureng
tas Grivoje pirmas lietuvių 
vakaras. Ir nuo to laiko 
kuone kasmet Grivoje su
rengdavo lietuvių vakarus. 
Tik dabar jau antri metai 
kaip nebesurengia vakarų.

Or, T. K, Murzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki darba dantisterijos sky- 
riun ineiuanti, Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddon av

M. J. Mankowski
APT1EKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas 1 Gal to ne 

vienas iš musą paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musą lankosi į Aptiekę 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musą gyduoles yra ūžti-’ 
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musą adreso.

M. J. Mankęwski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rOtnų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

I CARR BROS. WRECKING CO. I
Į 3003-3039 S. PAISTO ST. CHICAGO, Ill I

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

3315 AUBURN AVE., CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.

Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt.
Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystes srytyje, atneša lie

tuviams naudą.
Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 

gauti grabai pusė kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę dėl darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

Dorna West Pullmano Lietuviams.
Jau galima pinigus siųsti i senų krajų — Lietuvą. Taippat par

duodame laivakortes. (

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo 
daugybe lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu
viai, pasinaudokite iš geros progos! ■

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: į į į jį

B. W. SLUZ :
738 W. 119 St., West Pullman, III. ■

TELEPHONE WEST PULLMAN 992. ' I
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KATALIKAS

Iš Chicago.
GAUDO VANDALUS.
Policijos viršininkas Hea

ly atlaikė su keliais kapito
nais konferenciją ir Įsakė 
energingai veikti ir suimti 
vandalus, kurie automobi- 
lium važinėja ir plytomis 
daužo didžiulius krautuvių 
langus. Jau daug mieste 
krautuvių langu išdaužyta 
ir vis tiems piktadariams 
pasiseka pasprusti. Tasai 
langų daužymas surištas su 
karpenterių straiku.

BIRUTNINKAMS ŽINO
TINA.

Mus prašo pranešti, jog 
Birutės dr-ja nutarus da
lyvauti tarptautiniame dai
nininku koncerte, kuris į- 
vyks birželio 13 d. š. m. Ri
verview Parke. Todėl bi- 
rutninkų-dainininku prašo
ma lankytis į dainavimo re
peticijas penktadieniais 
Mal’k White Square salė
je. Pirmoji repeticija bus 
rytoj, geg. 28 d.; priegtam 
rytoj bus choras nufotogra
fuotas.

darbdaviais laimėdami di
desnę užmokėsiu. Ateinan
tį pirmadienį pradėsią dirb
ti. Tasai susitaikymas la
bai nepatinkąs karpente- 
riams prie namų statymo, 
kurie su savo kontrakto- 
riais ilgas laikas negali su- 
sirokuoti.

Margaret Berdach. 12 me
tų, 1145 W. 63 gat., užva
kar trečiu kartu iš namų 
pražuvo per keturis mėne
sius. Pastarąjį kartą ėjus 
į Bass mokyklą ir nesugrį- 
žus.

Po num. 10 Arcade Place 
vakar kažkoks vagilius 
smogė jubilierinės krautu
vės Įaugau, sugriebė laik
rodėlį vertės pusantro dole
rio ir kaip lenktynių ark
lys nusinešino taip, kad 
policiantas nesuspėjo nei 
ginklo iš kišeniaus išsitrauk
ti. Tuo tarpu ant lango 
buvo daug brangių deiman
tų ir vagilius jų nesugrie
bė.

Sumanoma miesto tary
bai perstatyti bilių, idant 
mieste visi saliunai kasdien 
butu uždaromi 11 vai. va
kare.

Vakar United States 
Steel Corporation paskelbė, 
kad keturios geležinkelių 
kompanijos užsakiusios pa
dirbdinti 52,000 tonų bėgių 
geležinkeliams. Bus dau
giau darbo.

_Pwteauktas krifnin ali n 
teisman nekoks Gruzdis, 
11423 Watt avė., kuris su
deginęs savo groseri, kad 
gauti iš apdraudos kom
panijos pinigų. Gruzdis 
municipaliam teime prisi
pažinęs prie padegimo.

Fabrikiniai karpenteriai 
(millmen) susitaikę su

Vakar gatvekaris užmušė 
penkių metų bernaitį Frank 
Vrublevskį ant So. Mor
gan gatvės, ties 35 Place. 
Bernaitis su kitais vaikais 
ant gatvės žaidęs, kuomet 
toji nelaimė atsitiko.

Chicagos majoras Thomp
son išleido proklemaciją, 
skirdamas savaitę, nuo bir
želio 7 ligi 12 d., muses nai
kinti.

Rytoj po pietų visose vie
šose miesto mokyklose vai
kai švęs ir apvaikščios Me
morial Day.

Ant kampo Halsted ir 59 
gatvių vakar sunkus auto
mobilius suvažinėjo Frank 
Aberger, plumberį, 1320 So. 
Keeler avė.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Dcbesiuota šiandie ir ry
toj ; turbūt rytoj bus lie
taus; tęsis vėsus oras. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo 53 laipsniai, že
miausia — 47 T.

Šiandien Chicagon atva
žiuoja New Yorko valstijos 
gubernatorius Charles L. 
Whitman. Republikonai 
politikai jo priėmimui ruo
šia vakarėlį.

TURĖS MIRTI.
Albany, N. Y., geg. 27. — 

Valstijos New York ape- 
liacijinis teismas patvirtino 
žemesnės teismo instancijos 
nusprendimą, kad buvusis

New Yorko policijos leite
nantas Chas. Becker esąs 
kaltas šulerio Hermano Ro
senthal’io nužudyme 1912 
m. ir turįs už tai panešti 
mirtį. Dabar Becker išsi
gelbėjimui nuo mirties lie
ka arba gubernatoriaus su- 
simylėjimas arba apeliavi
mas Suvien. Valstijų augš- 
čiausian teisman.

TREČIAS IŠKILMINGAS 
PIKNINKAS

Parengtas dr-stės Lietuvos Mylėtoji}, 
Cicero, III., kuris atsibus geg. (May) 
30 d., 1915 m., G. M. Chernausko dar
že, Lyons, Ill. Pikninkas prasidės 
9 vai. iš ryto. Įžanga 25c. porai. 
Kviečiamo visus musų viengenčius, 
senus ir jaunus atsilankyti į musų 
iškilminga pikninka, kur galėsite lik- 
smai praleisti laiką ant tyro ir gra
žaus orb. Kviečia

KOMITETAS.

Pasarga. Važiuojant iš Chicago rei
kia imti Ogden avė. karus lig 52 avė., 
o ten išlipus paimti Lyons karus, ku
rie davoš iki pat daržui. Iš Cicero 
imkit 52 avė. karus ir Lyons karus.

PUIKUS METINIS PIKNINKAS 
Parengtas Dr-stčs Sūnų Lietuvos Va
karuose, atsibus nedėlioj. geg. (May) 
30 d., 1915 m., Justice Park darže, 
Justice, Ill. Pikninkas . prasidės 9 
vai. iš ryto. Įžanga 25c. porai.

Širdingai kviečiame visus atsilanky
ti ant musų iškilmingo pikninko, kaip 
senus, taip ir jaunus, kaip vyrus ir 
vaikus, taip moteris ir merginas, vi
sus be skirtumo, nes busite visi už
ganėdinti. nes tas bus puikiausias pik
ninkas. Bus skanių užkandžių, gar
džių gėrimų ir puikių cigarų, o žais
mių, tai nėra ką ir besakyti, kitas bu
site dar nematę, tik nepraleiskite 
geros progos ant tyro oro savo širdį 
atgaivinti. Su pagarba vardan dr-jos

KOMITETAS.

Pasarga. Važiuokite bile kokiais ka
rais iki Archer avė. — Archer avė. 
iki City Limits, paskui Joliet karais 
iki daržui.

Paieškau savo dviejų draugų — 
Bronislavo Zaleckio ir Antano Zalec
kio; abu broliai. Paeina iš Kauno 
gub., '■Panevėžio pav., iš. pat Nauja
miesčio-. B. Zaleskis 6 metai Ameri
koj, A. Zaleckis 4 m. 3 mteai atgal 
girdėjau gyveno Chicagoj, dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalą. 
Kas apie juos žino, ar jie patįs, mel
džiami atsišaukti šiuo adresu:

Petras Mušinskas, 
2174 Lakeside Ave., Cleveland, Ohio.

Paieškau draugo, Boleslavo Strumi
los, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Šidlavos par., viensėdžio Vai- 
tikių. Aš pribuvau į Ameriką ir no
riu susirašyti su juom. Jis pats, ar 
kas jį pažįsta, malonėkit pranešti šiuo 
adresu:

W. Gudmonas,
630 E. 9th str. Kewanee, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

SUČEDYK PINIGŪS 
ant kavos arbatos sviesto 
Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30®

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1015 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avo
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave
3427 S Halsted st
3729 6 Ashland avo

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W. 37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn ave., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell ave., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J. FILLIPOVICH, pard.

į Lietuvis Daktaras

I Dr, Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., 
Philadelphia, Pa.

TT i J I Nuo 9 iki 11 rito. Valandos 2 ., 4 no pietų.
I „ 7 .. 8 Vakare,

Nedeliomis Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1 
iki 4 po pietų.

Kazimieras giigis
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir kriminallškas bylas

visuose teismuose. Baro dokumentus Ir poperas

Dieną mieste : Vakarais namie:
127 N. Dearborn St. 724 W. 35th St. 
Room 1122 Unity Bldg. Tel. 0rover1310
Tel. Central 4411

Tūkstančius Doleriy
Išleidžia visuomenė idant iSgir- 
Bti gert muziką arba dainorių. 
Gali, tą viski} turėti savo na
muose be jokių extra ižkaščitj, 
turėdamas musų graži Gramopho
ne, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

$1.00 j Menesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 ir 60 muzikallškų šmotų dykai

Raštiška g varan ei j a ant 85 me
tų. Rašyk mums ir gausi gru
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St dept. 92.
NEW YORK, N. Y.
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DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnKas ir petnijčla.
____ PRENUMERATA KAŠTUOJA- — - —----

AMERIKOJ
EUROPOJ fRosiįi ’r- Lietuvoj $3.50, Anglį- 

u [joj ir Škotijoj 15 š. Prosuose 15 m.

I Rašyk tuojasas, o gauss vieną numerį dykrV

į W. D. Boczkauskas & (Jo.
p204a W. South ill, . Mahanoi OHfe Pa.

“ Amerikos Lietuvis:Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
ni kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis 
5 .Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
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Kaina metams tik $150, pusei metų 75 centai. Į
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
16 Millbury St, : Worcester, Mass
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1741 W. 47th Street, : : Chicago. 1&

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman'o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat, ir Morgan ave. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo slryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
treipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET ::CHICAGO, ILL. J
....................... ......—............- ■ ■ i ..... ............................................ .  .
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